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Välkommen till Språkintroduktion 
på Järfälla gymnasium!

Hej! 

Den här digitala presentationen vänder sig till dig som är vårdnadshavare, god 
man eller närstående på annat sätt till någon av våra elever på 
Språkintroduktion. 

Om något är oklart – tveka inte att vända dg till oss med din fråga! 
Kontaktuppgifter finner du i slutet av presentationen. 



En skola med: 

1000 elever & 120 anställda

- många olika utbildningar!



Vad är Språkintroduktion - egentligen?

• För nyanlända ungdomar i åldern 16-20 år.

• Utbildning med tyngdpunkt på det 
svenska språket, genom studier i flera 
andra ämnen. 

• Man går på språkintroduktion i 1-3 år.

• Målet är att:

– så snart som möjligt delta i ordinarie 
ämnesundervisning

– nå behörighet till svensk 
gymnasieskola eller annan vidare 
utbildning.



Kartläggning 
av elevernas kunskaper och erfarenheter

Kartläggning av elevernas kunskaper med hjälp av:
• Diagnos i svenska, matematik och engelska 
• Information om elevens tidigare skolbakgrund:

-överlämning från grundskolan 
-överlämning från annan gymnasieskola i Sverige
-skolgång i andra länder
-typ av utbildningssystem som eleven befunnit sig 

• Bedömning av progressionstakt
• Förmåga att kommunicera på engelska.

Nya elever börjar 1 gång/månad



Eleverna följer olika utbildningsspår, utifrån önskemål 
och tidigare skolerfarenhet

Grupp Spår 1 Spår 2 Spår 3 Spår 4

Målgrupp Nyanlända elever 

med endast 

baskunskaper i 

svenska språket. 

Elever med kort 

skolbakgrund och i 

behov av mycket 

stöd.

Elever som har 

kommit igång i 

svenska språket och 

bedöms behöva 

mycket tid i svenska. 

Nyanlända elever 

och med endast 

baskunskaper i 

svenska språket

Elever med lång 

skolbakgrund och 

som bedöms göra 

snabb progression, 

dvs nå behörighet 

till gymnasiet på ett 

läsår.

Elever med 

tillräckliga 

kunskaper i svenska  

som läser en 

yrkesutbildning.

Upplägg av 

studieplan

Utgångspunkt är 8 

ämnen.

Kan finnas elever 

som når betyg i 8 

ämnen på ett läsår 

om elev redan har 

betyg med sig.

Utgångspunkt är 12 

ämnen.

För enskild elev kan 

studieplan anpassas 

till 

8 ämnen.

Utgångspunkt är 

svenska,

matematik,

engelska och 

yrkesämnen

Restaurang och 

livsmedel

Bygg och anläggning



Att arbeta språkstärkande betyder 
att vi jobbar med svenska språket 

tillsammans med olika 
ämnesinnehåll.  Det gör vi tex i 

naturvetenskap och 
samhällsvetenskap i spår 1-2.

NO-intro 
SVA-lärare och NO-lärare

SO-intro 
SVA-lärare och SO-lärare

Språkstärkande arbetssätt 
med två lärare i samarbete



Engelska och matematik
- från grundläggande nivå till gymnasienivå

I engelska och matematik kan eleven studera på olika nivåer beroende av tidigare kunskaper.

Nivå 1

Grundskolan

Grundläggande 

Nivå 2

Grundskolan

Fortsättning

Nivå 3

Grundskolan

Högre nivå åk 9

Nivå 4

Gymnasiet



Vi som arbetar runt eleverna på SI

Therese Engstrand- specialpedagog

Hjälper elever som behöver mer stöd än den hjälp de får på sina lektioner

 Några elever tycker att lektionerna är lätta att förstå och vill arbeta snabbare i skolan. 

 Några elever tycker att lektionerna är svåra att förstå och behöver hjälp med 

skolarbetet.

Jag arbetar tillsammans med de andra lärarna så att alla elever kan lära sig mer. 

therese.engstrand@jarfalla.se

Telefonnummer 070-002 35 97 

Marika Gustavsson - studievägledare

• Träffar elever som skrivs in på språkintroduktion

• Vägleder elever i sina studieval

• Hjälper till att ansöka till nationellt program på gymnasiet eller vuxenutbildning 

• Uppdaterar elevers studieplaner

marika.gustavsson@jarfalla.se

Telefonnummer: 070-002 37 12

mailto:therese.engstrand@jarfalla.se
mailto:marika.gustavsson@jarfalla.se


Vi som arbetar runt eleverna på SI

Josephine Zuber - kurator
• Stöttar elever så de mår bättre och kan klara av att uppnå målen i skolan. 
• Ibland behöver elev en person att prata med, en gång eller flera gånger över tid 

för att sortera sina tankar/känslor. 
• Stöttar genom hjälp att ta kontakt med andra myndigheter. 
• Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med mig för att samverka om just er 

ungdom. 
josephine.zuber@jarfalla.se
Telefonnummer: 08-580 245 95 / 070-002 38 63

Nahid Karimi-skolsköterska
• Hjälper elever med frågor om hälsa tex sömn, kost, nedstämdhet.
• Genomför hälsosamtal med elever
• Följer upp vaccinationer
• Hjälper till att komma i kontakt med skolläkare.
• Ger råd och information om sex och samlevnad.
nahid.karimi.semiromi.k@jarfalla.se
Telefonnummer: 070-002 31 88

mailto:Josephine.zuber@jarfalla.se
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Vi som arbetar runt eleverna på SI
Pernilla Wagenius Pilz - närvarocoach

• Hjälper till med CSN och blanketter som ska skickas till CSN.

• Tar emot läkarintyg efter 7 dagars anmäld frånvaro.

• Svarar på elevers frågor om sin närvaro.

• Skriver under studieintyg.

pernilla.wagenius.pilz@jarfalla.se

Samuel Westman - närvarocoach
• Följer upp elevers närvaro i skolan.
• Arbetar med att motivera elever att komma till skolan.
• Arbetar med trygghet och studiero på skolan.
• Leder skolans Trygghetsgrupp

samuel.westman@jarfalla.se
Mobil: 070-002 78 82

mailto:Pernilla.wagenius.pilz@jarfalla.se
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Vi som arbetar runt eleverna på SI

Nadiah Yonason-elevassistent

- Vikarierar när lärare är borta

- Administrerar kartläggning av nya elever

- Stöttar elever genom tex samtal, konfikthantering

- Finns med som extra vuxen i undervisningssituationer

- Talar arabiska



Vi behöver vara rädda om varandra 
under Covid-19

För att minska smittspridning av Corona följer vi folkhälsomyndighetens 
rekomendationer. 

Alla behöver hjälpas åt att:

• Tvätta händerna ofta och noga

• Håll avstånd så ofta det går

• Stanna hemma om du har förkylningssymtom



”Vi vill att vi känner igen 
varandra”

Viktigt att alla elever bär sitt 
elevkort synligt i skolan.



Maria Hävner

Biträdande rektor

maria.havner@jarfalla.se

Tack, och på återseende!

Det är viktigt för oss att det går bra 
för våra elever i skolan!

Tag kontakt med någon av oss om du har frågor!

mailto:maria.havner@jarfalla.se

